Smučarska zveza Slovenije
Z U T S SLOVENIJE
Podutiška cesta 146
1000 LJUBLJANA
Z A P I S N I K

10. redne seje Sekretariata ZUTS Slovenije, ki je bila v sredo, 10. oktobra 2012 ob 17. 00 uri v sejni
sobi Smučarske zveze Slovenije, Podutiška cesta 146, Ljubljana
PRISOTNI: dr. Blaž Lešnik, Jelko Gros, Matija Stegnar, Zdravko Križaj, Brane Miklavčič, Franc Rojko,
Miha Grilj, Marko Bleiweis, Boštjan Božič, Miha Verdnik, dr. Janez Pustovrh, Aleksej Kuzmin, dr. Rado
Pišot, Aleš Špan, Uroš Martinšek
OPRAVIČENO ODSOTNI: Sandi Murovec, Zvone Petek, Tomislav Omejec, Jure Gmajnar, Ivan
Gruden, Miha Gmajnar,
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
•
•
6.
7.
•
•
•
•
•

Pregled zapisnika 9. redne seje Sekretariata ZUTS (Matija Stegnar);
Poročilo predsednika in direktorja ZUTS Slovenije o aktualnem dogajanju v naši organizaciji;
Organizacija in izvedba tečajev za tujce (Blaž Lešnik, Rado Pišot);
Programi dela komisij za sezono 2012/13 (vodje komisij – velja za tiste komisije, ki poročila še
niso predstavile);
Predstavitev in potrditev novih oz. vsebinsko prenovljenih programov usposabljanja:
Alpsko smučanje (Blaž Lešnik, Miha Verdnik)
Učitelj smučanja mlajših otrok (Jelko Gros, Rado Pišot, Boštjan Božič)
Priprave na licenčni seminar Maribor 20. oktober 2012 (Blaž Lešnik, Miha Verdnik)
Razno:
Aleš Guček – predlog SZS – ZUTS za Bloudkovo nagrado,
Programa Nordijsko krplanje,
Program – smučanje izven urejenih smučišč,
Priznanje nazivov – podkomisija izven urejenih smučišč,
Članstvo v DIK - podkomisija izven urejenih smučišč.

Ker na predlog dnevnega reda ni bilo pripomb zato je prešel na prvo točko
Add. 1
Matija Stegnar poda poročilo - pregled zapisnika 9. redne seje sekretariata ZUTS Slovenije. ter doda, da
so sklepi predhodne seje realizirani ali pa so v fazi realizacije.
Na podlagi predlaganega predsednik poda v potrditev zapisnika 9. redne seje sekretariata ZUTS
Slovenije.
Sklep:
»Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje zapisnik 9. seje sekretariata ZUTS Slovenije«.
Add. 2
dr. Blaž Lešnik – direktor ZUTS Slovenije poda poročilo o delu ZUTS Slovenije v času med 9. sejo in 10.
sejo sekretariata ZUTS Slovenije, ter doda, da delo v pisarni in na terenu poteka nemoteno.
V nadaljevanje je izpostavil kar nekaj aktivnosti oz. akcij, ki so bile oziroma bodo realizirane v prihodnje:
•
podpisovanje usklajenih pogodb za novo sezono in dogovorjenih aneksov z opremljevalci ZUTS
Slovenije,
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•
•

oprema, s katero bomo opremljali člane demonstratorske vrste je pričela prihajati na naš naslov,
v Ljubljani je bil organiziran tradicionalni 20 teniški turnir ZUTS Slovenije.

Ob koncu svojega poročila je obvestil člane sekretariata, da je finančno stanje na ZUTS Slovenije
stabilno, kljub finančni krizi na SZS. dr. Blaž Lešnik – direktor ZUTS Slovenije poudari ter upa, da se bo
pod novim vodstvom – predsednik Primož Ulaga stanje obrnilo in delovalo v pozitivno smer in da se z
napovedano reorganizacijo SZS za ZUTS Slovenije ne bo veliko spremenilo.
Add. 3.
Dr. Rado Pišot članom sekretariata predstavi zapisnik oz. predloge sklepov sestanka delovne skupine za
organizacijo in izvedbo tečajev usposabljanja za tujce (vsi člani sekretariata so pred pričetkom seje prejeli
gradivo za točko dnevnega reda):
1. pravila in pogoji veljajo samo za tečaje usposabljanja v okviru Komisije za alpsko smučanje,
2. za koordinatorja organizacije in poteka tečajev za tujce je predlagan dr. Rado Pišot,
3. cena tečaja usposabljanja za tujce je 50% višja od cene za domače kandidate,
4. Praktični del usposabljanja za tujce:
- organizatorji praktičnega dela tečajev za tujce so OO ZUTS, ki tečaj lahko prijavijo in izvedejo skladno
s sprejetim programom in s soglasjem koordinatorja in vodje Strokovnega sveta ZUTS (oba slednja sta
sopodpisnika dnevnika dela),
- delo na snegu mora potekati v posebnih skupinah,
- delo na snegu in video analize lahko vodijo kompetentni demonstratorji, ki jih predlaga koordinator s
soglasjem vodje strokovnega sveta ZUTS.
5. Teoretični del usposabljanja za tujce:
- razpisuje in organizira pisarna ZUTS,
- se slušateljem zaračuna posebej, skladno s cenikom ZUTS,
- mora biti izveden v posebnih (isto govorečih) skupinah in skladno s sprejetim programom,
- bo potekal v dveh razpisanih terminih (februar in april), v primeru potreb OO-ZUTS pa tudi pogosteje,
- predavatelje na teoretičnem delu tečaja za tujce predlaga koordinator s soglasjem vodje Strokovnega
sveta ZUTS.
6. Praktični del izpita za tujce:
- razpisuje pisarna ZUTS na predlog vodje tečaja in s soglasjem koordinatorja tečajev za tujce in vodje
DIK,
- bo potekal v posebnih skupinah, skladno s Pravilnikom,
- ocenjevalce in demonstratorje na izpitu predlaga vodja DIK skupaj s koordinatorjem tečajev za tujce.
7. Teoretični del izpita za tujce:
- razpisuje pisarna ZUTS na predlog vodje tečaja in s soglasjem koordinatorja tečajev za tujce in vodje
DIK,
- bo potekal v posebnih skupinah na sedežu SZS,
- ocenjevalce na izpitu predlaga vodja DIK skupaj s koordinatorjem tečajev za tujce.
8. Literatura na tečajih je v angleškem jeziku, potrebno pa je poskrbeti tudi za prevod prijavnic in
osebnih listov.
Na podlagi predstavitve je predsednik odprl razpravo na predstavljene predloge sklepov sestanka delovne
skupine za organizacijo in izvedbo tečajev usposabljanja za tujce na poročilo o delu.
Ker vprašan ni bilo je g. predsednik ugotovil, da se lahko predloge sklepov sestanka delovne skupine za
organizacijo in izvedbo tečajev usposabljanja za tujce sprejme in potrdi s čimer so se soglasno strinjali
tudi člani sekretariata ZUTS Slovenije.
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Sklep:
»Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje predloge sklepov sestanka delovne skupine za organizacijo
in izvedbo tečajev usposabljanja za tujce«.
Add. 4.
Aleš Špan vodja komisije za smučanje prostega sloga članom sekretariata ZUTS Slovenije predstavi
program dela komisije v smučarski sezoni 2012/13
1.
Priprave izobraževalno demonstartorske vrste 2 x 3 dni – snemanje za knjigo smučanje prostega
sloga (november 2009, december 2009 – Hintertux, Kaprun),
2.
Priprava knjige smučanje prostega sloga (november, december 2012)
3.
Predsezonski licenčni seminar
enodnevni za Učitelj 1. in 2. (december 2012 Hintertux ali Kaprun)
dvodnevni ISIA za Učitelj 3. (december 2012 Hintertux ali Kaprun)
dvodnevni trenerski (januar 2013)
4.
Popravni izpit (december 2012 Kaprun)
5.
Usposabljanje za nazive Učitelj 1. in Trener preko ZUTS in sofinancirani s strani ESS: razpisi
december 2012 – marec 2013
6.
Usposabljanje za nazive Učitelj 1. In Učitelj 2. Preko ZUTS in OO: razpisi december 2012 –
marec 2013
7.
Promocijski seminarji smučanja prostega sloga v sodelovanju s smučarskimi šolami in klubi
8.
Sodelovanje pri organizaciji vseh državnih prvenstev v smučanju prostega sloga (januar 2013 –
marec 2013)
9.
Promocija smučanja prostega sloga v medijih (SLO 1, ….)
10.
Nadaljnje sodelovanje pri razvoju snežnih parkov in pri urejanju pravil glede reda in varnosti v
njih v Sloveniji
11.
Posezonski licenčni seminar (en dan) za Učitelje 1. in 2. na enem od slovenskih smučišč
12.
Posezonski ISIA dvodnevni seminar na enem od slovenskih smučišč (marec 2013)
13.
Posezonski trenerski seminar (april 2013)
14.
Izbor demonstratorske vrste za sezono 2013/2014 (maj 2013 Kaprun)
Na podlagi predstavitve je predsednik odprl razpravo na predstavljene predlog programa dela komisije
SPS v smučarski sezoni 2012/13.
Ker vprašanj ni bilo je g. predsednik ugotovil, da se lahko program dela komisije SPS v smučarski sezoni
2012/13 sprejme in potrdi s čimer so se soglasno strinjali tudi člani sekretariata ZUTS Slovenije.
Sklep:
»Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje predlog program dela komisije SPS v smučarski sezoni
2012/13«.
Vodja komisije SPS je članom sekretariata predlagal tudi sestavo komisije v smučarski sezoni 2012/13:
Vodja komisije smučanja prostega sloga: Aleš Špan
Vodja demonstratorske vrste smučanja prostega sloga: Primož Grabnar
Demonstratorji:
Nina Bednarik, Ana Nikolič, Urh Bulc, Matevž Bešter, Nejc German
Strokovni svet: Aleš Špan, Primož Grabnar, Rok Dokl
DIK smučanja prostega sloga: Aleš Špan, Primož Grabnar, dr. Blaž Lešnik
Na podlagi predstavitve je predsednik odprl razpravo na predstavljene predlog sestave komisije v
smučarski sezoni 2012/13.
Ker vprašanj ni bilo je g. predsednik ugotovil, da se lahko predlog sestave komisije v smučarski sezoni
2012/13 sprejme in potrdi s čimer so se soglasno strinjali tudi člani sekretariata ZUTS Slovenije.
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Sklep:
»Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje predlog sestave komisije v smučarski sezoni 2012/13«.
Add. 5.
Vodja strokovnega sveta ZUTS Slovenije Miha Verdnik je članom ZUTS Slovenije predstavil vsebino
prenovljenih programov usposabljanja za pridobitev strokovnega naziva s področja alpskega smučanja
(Učitelj alpskega smučanja 1, 2 in 3, Trener in Trener PRO alpskega smučanja) in Učitelj smučanja
mlajših otrok. Vsi člani sekretariata so kot gradivo prejeli končne verzije osnutkov programov
Ob predstavitvi je navedel tudi način snovanja sprememb (delo po komisijah), kaj jih je napeljalo k
spremembam in kako je materija nastajala.
Ob koncu predstavitve je tudi izpostavil, da se bodo programi predstavili na seminarju v drugi polovici
meseca oktobra, ter pozval ostale vodje komisij, da programe usposabljanja, ki jih vodijo uskladijo z
programi alpskega smučanja.
Na podlagi predstavitve je predsednik odprl razpravo na predstavljene programe usposabljanja.
Ker vprašanj ni bilo je g. predsednik ugotovil, da se lahko predlog sprememb programov usposabljanj
lahko sprejme in potrdi s čimer so se soglasno strinjali tudi člani sekretariata ZUTS Slovenije.
Sklep:
»Sekretariat ZUTS Slovenije potrjuje osnutke programov usposabljanja Učitelj alpskega smučanja 1., 2.
in 3., Trener in Trener PRO alpskega smučanja) in Učitelj smučanja mlajših otrok ZUTS Slovenije, ki so
bili predstavljeni in nalaga strokovni službi ZUTS Slovenije, da jih preko informacijskega sistem ŠPAK
vloži v nadaljnji postopek.«

Add. 6.
V nadaljevanju je predsednik predstavil priprave in program licenčni seminar za vodje tečajev in
predavatelje teoretičnih vsebin na kadrovskih tečajih u1 in u2, ki se bo odvijal na Mariborskem Pohorju
20. oktober 2012. Vsi člani sekretariata so pred pričetkom seje prejeli osnutek razpisa.
Program seminarja:
DOPOLDANSKI DEL
8.30 do 9.30
PRIHOD IN REGISTRACIJA UDELEŽENCEV SEMINARJA
9.30
Miha Verdnik
UVOD IN PRESTAVITEV PROGRAMA SEMINARJA
9.45
dr. Blaž Lešnik, Matija Stegnar
NOVOSTI PRI ORGANIZACIJI IN IZVEDBI TEČAJEV USPOSABLJANJA STROKOVNIH
SMUČARSKIH KADROV ZUTS SLOVENIJE
10.30
Luka Rejc
KOMPETENCE ŠPORTNIH PEDAGOGOV NA PODROČJU UČENJA SMUČANJA
11.15

ODMOR

11.30
Sandi Murovec
POTEK USPOSABLJANJA STROKOVNIH SMUČARSKIH KADROV V SVETU IN (NE)NAREJENI
KORAKI POENOTENJA PROGRAMOV USPOSABLJANJA ZNOTRAJ EU
12.15
Miha Gmajnar
ANALIZA USPEŠNOSTI NA REGIJSKO ORGANIZIRANIH IZPITIH V PRETEKLI SMUČARSKI
SEZONI IN SMERNICE IZVEDBE IZPITOV V SEZONI 2012/13
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13.00
dr. Janez Pustovrh
PROBLEMATIKA NADZORA STROKOVNIH SMUČARSKIH KADROV V PRAKSI
13.45
KOSILO
POPOLDANSKI DEL
15.00 PREDSTAVITEV
POSODOBLJENIH
PROGRAMOV
USPOSABLJANJA
PREDSTAVITEV VSEBIN TEROETIČNIH PREDAVANJ – LOČENO PO KOMISIJAH:
•
Komisija za alpsko smučanje
(Miha Verdnik, Boštjan Božič)
•
Komisija za telemark smučanje
(Miha Grilj)
•
Komisija za deskanje na snegu
(Jure Gmajnar)
•
Komisija za tek na smučeh in NHT
(dr. Janez Pustovrh)
•
Komisija za smučanje prostega sloga
(Aleš Špan)
•
Podkomisija za smučanje izven urejenih smučišč (Marko Bleiweis)
•
Sestanek Združenja šol smučanja Slovenije
(Uroš Martinšek)

IN

ZAKLJUČEK SEMINARJA
17.00

SESTANEK S ČLANI DRŽAVNE IZPITNE KOMISIJE VSEH KOMISIJ (Miha Gmajnar)

Na podlagi predstavitve je predsednik odprl razpravo predlog programa licenčnega seminarja za vodje
tečajev in predavatelje teoretičnih vsebin na kadrovskih tečajih u1 in u2, ki se bo odvijal na Mariborskem
Pohorju 20. oktober 2012.
Ker vprašanj ni bilo je g. predsednik ugotovil, da se lahko predlog programa licenčnega seminarja za
vodje tečajev in predavatelje teoretičnih vsebin na kadrovskih tečajih u1 in u2, ki se bo odvijal na
Mariborskem Pohorju 20. oktober 2012.
Sklep:
»Sekretariat ZUTS Slovenije potrjuje predlog programa licenčnega seminarja za vodje tečajev in
predavatelje teoretičnih vsebin na kadrovskih tečajih u1 in u2, ki se bo odvijal na Mariborskem Pohorju
20. oktober 2012..«
Add. 7.
7/1
Aleš Guček – predlog SZS – ZUTS za Bloudkovo nagrado
Predsednik ZUTS Slovenije dr. Blaž Lešnik je članom sekretariat podal v potrditev naslednji sklep:
»Na podlagi dosedanjega dela, angažmaja, ter mnogokrat tudi osebnega odrekanja ZUTS Slovenije
predlaga gospoda Aleša Gučka s strani ZUTS Slovenije kot kandidata za Bloudkovo nagrado za leto
2012«.
Obrazložitev:
Kot je vsem poznano je gospod Aleš Guček dolgoletni aktivni član SZS – ZUTS Slovenije, ter ne nazadnje
v preteklosti član vodstva Združenja učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije (demonstrator, vodja
demonstratorske vrste, član in vodja državne izpitne komisije, sekretar, predsednik), katerega tudi brez
njegovega požrtvovalnega dela v obliki, kot se pojavlja v slovenski športni sferi nebi bilo.
Menimo, da si nagrado glede na svoje delo v naši organizaciji in Slovenskem smučanju nasploh zasluži.
Sklep:
»Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje vložitev kandidature Aleša Gučka kot kandidata za
Bloudkovo nagrado za leto 2012«.

7/2
Vodja KOMISIJE ZA TEK NA SMUČEH, NHT in NRR dr. Janez Pustovrh je članom ZUTS Slovenije
predstavil vsebino programov usposabljanja za pridobitev strokovnega naziva s področja nordijskega
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krpljanja (Učitelj nordijskega krpljanja 1. in 2). Vsi člani sekretariata so kot gradivo prejeli končne
verzije osnutkov programov.
Na podlagi predstavitve je predsednik odprl razpravo na predstavljene programe usposabljanja.
Ker vprašanj ni bilo je g. predsednik ugotovil, da se lahko predlog sprememb programov usposabljanj
lahko sprejme in potrdi s čimer so se soglasno strinjali tudi člani sekretariata ZUTS Slovenije.
Sklep:
»Sekretariat ZUTS Slovenije potrjuje osnutke programov usposabljanja Učitelj nordijskega krpljanja 1.
in, 2., ki so bili predstavljeni in nalaga strokovni službi ZUTS Slovenije, da jih preko informacijskega
sistem ŠPAK.«
7/3
Marko Bleiweis vodja komisije za smučanje po neorganiziranem smučarskem prostoru je članom
sekretariata ZUTS Slovenije predstavi program dela komisije v smučarski sezoni 2012/13
Sestava podkomisije:
1.
Gregor Sluga
2.
Marko Šimenc
3.
Melanja Šober
4.
Janez Pogačnik
5.
Marko Bleiweis
Oktober 2012 – December 2012
1.
Predelava in priprava gradiv ter razpisnih pogojev namenjenih usposabljanju strokovnih kadrov
•
Izdelava študijskega gradiva na elektronskem mediju do konca novembra
2.
Razpis tečaja usposabljanja za pridobitev naziva Smučarski vodnik s zaključkom prijav v
novembru
3.
Začetek izvajanja usposabljanja z vstopnim testom in teoretičnimi predavanji (lahko tudi v
januarju glede na snežne pogoje)
4.
Preverjanje prakse pri 1. generaciji tečajnikov
Januar 2013
1.
Izvedba dveh promocijskih akcij na smučišču Vogel in Kanin
2.
Smučarski kamp z namenom predstavitve vsebin članom ZUTS
Februar 2013
1.
Izvedba dveh promocijskih akcij na smučišču Vogel in Kanin
Marec, april 2013
1.
Izvedba praktičnega dela tečaja
2.
Izvedba teoretičnih in praktičnih izpitov
3.
Udeležba na mednarodnem seminarju na temo smučanja izven organiziranega smučarskega
prostora
4.
Delavnica na ISIA seminarju
Cilji:
Zaključek mentorskih praks tečajnikov 1. generacije
Izpeljava tečaja usposabljanja
Popularizacija in ozaveščanje strokovnih kadrov kot tudi širše publike
Priprava celovitih in kvalitetnih gradiv namenjenih usposabljanju ter izdaja na elektronskem mediju
Na podlagi predstavitve je predsednik odprl razpravo na predstavljene predlog sestave komisije in
program dela podkomisije v smučarski sezoni 2012/13.
Ker vprašanj ni bilo je g. predsednik ugotovil, da se lahko predlog sestave komisije v smučarski sezoni
2012/13 sprejme in potrdi s čimer so se soglasno strinjali tudi člani sekretariata ZUTS Slovenije.
Sklep:
»Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje predlog sestave podkomisije in program v smučarski
sezoni 2012/13«.
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7/4
Nato se je kot vodja Podkomisije za smučanje izven urejenih smučišč pri ZUTS Slovenije, na člane
sekretariata ZUTS Slovenije obrnil s predlogom in prošnjo, da članom Podkomisije za smučanje izven
urejenih smučišč v sezoni 2011/12, ki so pripravili in izpeljali prvo usposabljanje za naziv Smučarski
vodnik, podelijo naziv Smučarski vodnik.
Predlog in prošnja temelji na tem, da so vsi člani podkomisije strokovno podkovani in obvladajo
vsebine, zahtevane za pridobitev naziva Smučarski vodnik ter so hkrati k programu usposabljanja
dodali veliko znanja in vsebin, ki so posledično vodile v pridobitvi pooblastila s strani Strokovnega
sveta RS za šport za izvajanje navedenega programa, ter program kasneje tudi praktično izvedli. V
izvedenem programu je pod vodstvom članov podkomisije v prvi sezoni sodelovalo 19 tečajnikov.
Člani podkomisije v sezoni 2011/12, ki so pripravili in izvedli program in jih predlagam za podelitev
naziva Smucarski vodnik:
1. Gregor Sluga
2. Marko Simenc
3. Melanja Sober
4. Janez Pogacnik
5. Marko Bleiweis
Podelitev naziva članom podkomisije bo tudi po formalni plati uredila status članov podkomisije in
njihovo delovanje v bodoče, zato je naprošal člane sekretariata, da predlogu in prošnji pozitivno ugodijo.
Na podlagi prošnje je predsednik odprl razpravo na predstavljen predlog.
Ker so se vsi člani soglasno strinjali z predlogom je predsednik podal v sprejem naslednji sklep:
Sklep:
»Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje predlog dodelitve naziva Smučarski vodnik:
1.
Gregor Sluga
2.
Marko Šimenc
3.
Melanja Sober
4.
Janez Pogačnik
5.
Marko Bleiweis.«
7/5
V nadaljevanju seje je na podlagi poprejšnjega dogovora s predsednikom ZUTS, g. Blažem Lesnikom in
predsednikom DIK, g. Miho Gmajnarjem podal v potrditev predlog Podkomisije za smučanje izven
urejenih smučišč za sprejem novih članov s področja smučanja izven urejenih smučišč v DIK.
Predlagal je, da se kot člana DIK s področja smučanja izven urejenih smučišč, v DIK uvrsti sledeče
strokovnjake:
1. Gregor Sluga, član podkomisije za smučanje izven urejenih smučišč
2. Marko Bleiweis, vodja podkomisije za smučanje izven urejenih smučišč.
Poudaril je, da navedena izpolnjena vse pogoje za polnopravno članstvo v državni izpitni komisiji, predlog
pa je usklajen tako s člani Podkomisije za smučanje izven urejenih smučišč, kot z vodstvom ZUTS in DIK.
S potrditvijo in sprejemom bo tudi formalno urejeno področje ocenjevanja uspešnosti kandidatov za
pridobitev naziva Smučarski vodnik in ostalih preverjanj s področja smučanja izven urejenih smučišč v
okviru ZUTS Slovenije.
Na podlagi prošnje je predsednik odprl razpravo na predstavljen predlog.
Ker so se vsi člani soglasno strinjali z predlogom je predsednik podal v sprejem naslednji sklep:
Sklep:
»Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje predlog članstva v DIK za:
1. Gregor Sluga, član podkomisije za smučanje izven urejenih smučišč
2. Marko Bleiweis, vodja podkomisije za smučanje izven urejenih smučišč.«
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Ob koncu je sekretariat ZUTS Slovenije imenoval komisijo, katera bo pripravila in posredovala pripombe
na predlog novega Zakona o spodbujanju razvoja turizma. Pripombe se bo posredovalo na Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo - Direktorat za turizem in internacionalizacijo. Komisijo sestavljajo: dr.
Janez Pustovrh, Jelko Gros, dr. Janez Vodičar in Miha Verdnik.
Ker se na podlagi poziva pod to točko dnevnega reda ni javil nihče se je predsednik zahvalil vsem in
zaključil 10. redno sejo sekretariata ZUTS Slovenije.
10. seja sekretariata ZUTS je bila zaključena ob 18.15 uri
V Ljubljani, 6. novembra 2012
Zapisal:
Vodja referata ZUTS Slovenije
Ivan GRUDEN

Predsednik
dr. Blaž LEŠNIK
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